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        Prijedlog odluke,21. srpnja 2015 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 82/08), točke 

7.1.3.Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine (»Narodne 

novine« broj 88/11) te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“  broj 17/09, 

4/13 i 23/14), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj  _________ 2015. godine donosi  

ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje: Povjerenstvo), 

te se utvrđuje djelokrug njegovog rada, broj članova i postupak njihovog izbora, njegov odnos s 

Gradskim vijećem Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) u postupku donošenja odluka i drugih akata 

od neposrednog interesa za ravnopravnost spolova, način financiranja rada i programa Povjerenstva, te 

druga pitanja od značaja za rad Povjerenstva. 

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ove odluke 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.  

Članak 2. 

Povjerenstvo je radno i savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i osniva se s ciljem promicanja 

ravnopravnosti među spolovima. 

U skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, ravnopravnost spolova znači da su žene i 

muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, 

jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. 

Na pitanja koja se odnose na izbor članova i način rada radnog tijela iz ove Odluke i na njegov odnos 

spram Gradskog vijeća, ako nisu na drukčiji način uređena ovom Odlukom, na odgovarajući se način 

primjenjuju odredbe Poslovnika Gradskog vijeća.  

II. SASTAV POVJERENSTVA 

Članak 3. 

Povjerenstvo ima pet (5) članova koje imenuje i razrješava Gradsko vijeće.  

Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova vijećnika Gradskog vijeća, predstavnika nevladinih udruga, 

nezavisnih stručnjaka i građana. 
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III. IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA 

Članak 4. 

Postupak izbora članova Povjerenstva pokreće Gradsko vijeće javnim pozivom, kojeg će Komisija za 

izbor i imenovanja (dalje: Komisija) u ime Gradskog vijeća objaviti u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke, odnosno od dana konstituiranja budućih saziva Gradskog vijeća.  

Javnim pozivom u smislu ove Odluke smatra se objava postupka izbora putem službenih stranica 

Grada Pazina.  

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Povjerenstva obavezno sadrži: uputu 

ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da u određenom roku podnesu prijedlog kandidata za 

izbor članova Povjerenstva, podatke o kandidatima koje je potrebno navesti u prijedlogu i način 

sastavljanja prijedloga, naznaku tijela kojem se predaju prijedlozi kandidata, rok za predaju prijedloga, 

obrazac za potpis izjave kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Povjerenstva i druge 

podatke koji su potrebni kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za 

izbor članova Povjerenstva. 

Zaprimljene prijedloge, Komisija je dužna pregledati i utvrditi njihovu ispravnost, te potvrditi datum 

primitka. Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen, neće se 

razmatrati. 

Članak 5. 

Kandidate za članove Povjerenstva mogu predložiti članovi Gradskog vijeća, političke stranke i 

nezavisne liste Grada Pazina koje participiraju u radu Gradskog vijeća, nevladine udruge i/ili pravne 

osobe iz područja djelokruga rada Povjerenstva sa sjedištem na području Grada Pazina. 

Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva podnose se u pisanom obliku Komisiji, u roku od 30 

dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Grada Pazina. 

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište ovlaštenog 

predlagatelja, podatke o kandidatu za člana Povjerenstva (ime i prezime kandidata, OIB, datum i 

godina rođenja, adresa prebivališta i kontakt), obrazloženje prijedloga i potpisanu izjavu kandidata o 

prihvaćanju prijedloga za izbor člana Povjerenstva.  

Članak 6. 

Komisija, po isteku roka za dostavu prijedloga, na temelju pravovaljano i uredno zaprimljenih 

prijedloga ovlaštenih predlagatelja sastavlja i utvrđuje listu kandidata za izbor članova Povjerenstva te 

je zajedno s dostavljenim prijavama i obrazloženjima, dostavlja Gradskom vijeću. 

Lista kandidata utvrđuje se na način da se na njoj, abecednim redom prema prezimenu kandidata, 

navode: prezime i ime, datum i godina rođenja te adresa prebivališta kandidata i naziv predlagatelja.  

Gradsko vijeće glasovati će o predloženim članovima Povjerenstva na prvoj sjednici Gradskoga vijeća 

koja bude održana nakon zaprimanja prijedloga dostavljenog od strane Komisije.   
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Članak 7. 

Izbor članova Povjerenstva provodi Gradsko vijeće na temelju liste kandidata za izbor članova 

Povjerenstva koju je u skladu s ovom Odlukom, Statutom Grada Pazina i Poslovnikom Gradskog 

vijeća utvrdila Komisija.  

Postupak izbora članova Povjerenstva provodi se tajnim glasovanjem, tako da se na glasačkom listiću 

zaokruži najviše onaj broj kandidata koji odgovara broju kandidata koji se biraju u Povjerenstvo.  

Glasački listić na kojem bude zaokružen veći broj kandidata od broja navedenog u stavku 2. ovog 

članka smatrat će se nevažećim.   

Izabrani su oni kandidati s liste koji su dobili najveći broj glasova članova Gradskog vijeća, do 

ukupnog broja članova Povjerenstva.  

Ako su dva ili više kandidata s liste dobili isti broj glasova, a s obzirom na ukupni broj članova koji se 

biraju, ne mogu biti izabrani svi kandidati koji su dobili isti broj glasova, do popunjavanja ukupnog 

broja članova ponavlja se glasovanje samo za te kandidate.  

U slučaju da lista kandidata utvrđena od strane Komisije sadrži broj kandidata koji je isti broju članova 

koji se biraju u Povjerenstvo neće se provoditi postupak tajnog glasovanja već će se provesti javno 

glasovanje o utvrđenoj listi kandidata.  

Po okončanju postupka izbora članova Povjerenstva, a u skladu s rezultatima glasovanja, Gradsko 

vijeće donosi Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva. 

Članak 8. 

Glasovanje se provodi glasačkim listićem, ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.  

Imena kandidata unose se na glasački listić abecednim redom prema prezimenu kandidata.  

Na glasačkom listiću se pored podataka o kandidatu navodi i naziv predlagatelja. 

Glasački listići su iste veličine, boje i oblika, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred 

prezimena pojedinog kandidata. 

IV. MANDAT ČLANOVA POVJERENSTVA 

Članak 9. 

Mandat članova Povjerenstva se vezuje se uz mandatno razdoblje Gradskog vijeća. 

Članu Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata: ako podnese ostavku - danom dostave pisane 

ostavke, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od 6 mjeseci - danom pravomoćnosti presude, ako mu bude pravomoćnom sudskom odlukom 

oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost - danom pravomoćnosti sudske odluke i smrću. 

Odluku o razrješenju donosi Gradsko vijeće.  

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, izbor novog člana Povjerenstva provodi se po postupku 

utvrđenom po člancima 4. do 8. ove Odluke. 
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V. DJELOKRUG I NAČIN RADA POVJERENSTVA 

Članak 10. 

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:  

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Povjerenstva;  

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za ravnopravnost 

spolova; 

 - predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje 

ravnopravnosti spolova na području Grada Pazina;  

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje 

ravnopravnosti spolova, te način rješavanja navedenih pitanja;  

- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od 

osobitog značenja za unaprjeđivanje ravnopravnosti spolova na području Grada Pazina; 

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa za promicanje ravnopravnosti spolova,   

- potiče i provodi trajne i sustavne radnje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja 

svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce te zaštitu od nasilja u 

obitelji i drugih oblika nasilja;  

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkom i izvršnom tijelu 

vlasti u gradu, u radnim tijelima i upravnim odborima na lokalnoj razini; 

 - prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja uz unapređenje zaštite žrtava obiteljskog 

nasilja;  

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;  

- po potrebi na sjednice Povjerenstva poziva predstavnike Gradskog vijeća i druge stručne osobe iz 

čijeg djelokruga se vodi rasprava; 

 - predlaže i druge mjere od značaja za ravnopravnost spolova, sukladno pozitivnim propisima. 

Članak 11. 

Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti saziva prvu, konstituirajuću sjednicu Povjerenstva i vodi 

sjednicu do izbora predsjednika. 

Na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi između 

sebe na sjednici javnim glasovanjem. 

Članovi Povjerenstva predlažu kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika. 

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika će se izabrati kandidat većinom glasova svih članova 

Povjerenstva. 

Na istoj sjednici Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu koji sadrži odredbe o načinu rada Povjerenstva, 

većinom glasova svih članova Povjerenstva.  



 
5 

 

Članak 12. 

Predsjednik Povjerenstva zastupa i predstavlja Povjerenstvo te obavlja druge poslove utvrđene ovom 

Odlukom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.  

Predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik 

predsjednika.  

Članak 13. 

Povjerenstvo održava redovite sjednice najmanje jednom u šest mjeseci. Sjednice Povjerenstva saziva 

i njima predsjedava predsjednik. Predsjednik Povjerenstva dužan je sazvati izvanrednu sjednicu na 

prijedlog najmanje 1/3 članova Povjerenstva. 

Članak 14. 

Povjerenstvo može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova. Povjerenstvo 

donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom ili Poslovnikom o radu 

Povjerenstva nije drukčije određeno. 

Članak 15. 

Povjerenstvo donosi program rada za svaku kalendarsku godinu. Program rada Povjerenstvo priprema 

u suradnji s upravnim tijelima Grada Pazina u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske 

aktivnosti Povjerenstva.  

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih 

aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja. 

Članak 16. 

Program rada Povjerenstva donosi se većinom glasova svih članova. Ako se programom rada 

Povjerenstva za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, 

program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim 

sredstvima za te namjene u proračunu Grada Pazina. Program rada Povjerenstva donosi i podnosi na 

odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.  

Članak 17. 

Povjerenstvo podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine 

za prethodnu kalendarsku godinu. 

VI. SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA 

Članak 18. 

Grad Pazin je dužan, u okviru svojih mogućnosti osigurati financijska sredstva za rad Povjerenstva, 

kao i prostor za održavanje sjednica Povjerenstva. Financijska sredstva za rad Povjerenstva 

osiguravaju se u proračunu Grada Pazina na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana. 

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova za rad u Povjerenstvu u skladu s odlukom 
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Gradskog vijeća kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Gradskog 

vijeća.  

 

Članak 19. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za samoupravu, 

upravu i društvene djelatnosti. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

 Pitanja koja nisu uređena ovom odlukom, uredit će se Poslovnikom o radu Povjerenstva na temelju 

pozitivnih propisa Republike Hrvatske i akata Grada Pazina.  

Članak 21. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

      GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 

                   Predsjednik  

       Gradskog vijeća 

         Boris Demark, prof.,v.r. 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

Područje ravnopravnosti spolova uređeno je Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne 

novine“ 82/08), (dalje; Zakon). 

Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona jedinice lokalne samouprave mogu osnivati gradska i 

općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova (dalje: Povjerenstvo), sukladno Nacionalnoj politici 

za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine („Narodne novine, broj 88/11). 

 
II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Zakonom se utvrđuju opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao 

temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od 

diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. 

Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima 

javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i 

jednaku korist od ostvarenih rezultata.  

Osnovni nacionalni strateški dokument u području ravnopravnosti spolova je Nacionalna 

politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine („Narodne novine“ 88/11.) 

koju je donio Hrvatski sabor u srpnju 2011. Nacionalna politika sadrži niz mjera provođenjem kojih bi 

se trebalo promijeniti stajalište javnosti prema rodnoj ravnopravnosti i rodnoj diskriminaciji te 

ostvariti napredak u poboljšanju ravnopravnosti žena i muškaraca u obitelji i svim područjima javnog 

života. 

Nacionalnom politikom su za nositelje i sunositelje pojedinih mjera određeni, pored 

ministarstava i ureda Vlade RH te državnih zavoda, županijska povjerenstva za ravnopravnost 

spolova, županijske skupštine i jedinice lokalne i područne samouprave. 

Akcijski plan za provedbu mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 

2011. do 2015. godine na području Istarske županije donesen je na sjednici Županijske skupštine 

Istarske županije dana 24. rujna 2012. godine. 

 Slijedeći Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova 2011.-2015. Mjere su svrstane prema 

tematskim područjima djelovanja: 

1. Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, 

2. Jednake mogućnosti na tržištu rada, 

3. Rodno osjetljivo obrazovanje, 

4. Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, 

5. Uklanjanje nasilja nad ženama, 

6. Međunarodna politika i suradnja, 

7. Institucionalni mehanizmi i načini provedbe. 
 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

   U članku 29. stavku 2. Zakona definirano je financiranje rada Povjerenstva: „Ako jedinice 

lokalne samouprave, sukladno članku 28. stavku 3. ovoga Zakona, osnivaju gradska i općinska 

povjerenstva za ravnopravnost spolova, sredstva za njihov rad osiguravaju jedinice lokalne 

samouprave.“  

Sukladno navedenom, a budući da se radi o novom savjetodavnom radnom tijelu Gradskog 

vijeća Grada Pazina, prilikom pripreme Rebalansa Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu 

planirana su sredstva za rad Povjerenstva u 2015. godini. Sredstva za rad Povjerenstva u narednim 

godinama planirati će se prilikom pripreme Proračuna Grada Pazina svake nove proračunske 

godine. 

         

Pazin, 21. srpnja 2015.       Upravni odjel za samoupravu, 

        upravu i društvene djelatnosti 


